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LEDELSESBERETNING

Årets resultat udviser et
overskud på 448.601 kroner.

KL’s egenkapital er ved årets
udgang opgjort til 783,5
mio. kr. I forhold til primo året
svarer dette til, at egenkapi-
talen er reguleret med årets
overskud og med en positiv
forskydning i kapitalandelen i
Kommunernes Revision (13,4
mio. kr.) svarende til årets re-
sultat herfor samt med årets
aktuarmæssige regulering af
pensionsforpligtelsen over-
for tidligere KL-ansatte tje-
nestemænd (22,5 mio. kr.).

KL’S REGNSKAB 2019

LEDELSESPÅTEGNING

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for KL.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for
klasse A-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for
de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til delegeretmødets godkendelse.

København, den 27. februar 2020
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INDTÆGTER – alle tal er i kroner 2019 2018

UDGIFTER

RESULTATDISPONERING

Resultatopgørelse 1. januar – 31. december

Kontingentindtægter 207.693.369 203.650.749

Indtægter ved konsulent- og kursusvirksomhed 205.068.540 177.275.009

Sekretariatsbidrag og driftsaftaler 12.440.439 12.078.782

Indtægter i alt 425.202.348 393.004.540

Personaleomkostninger -295.156.436 -278.483.993

Omkostninger ved konsulent- og kursusvirksomhed -63.675.235 -42.453.371

Møde- og forhandlingsvirksomhed -30.422.028 -24.566.610

Andre eksterne omkostninger -65.174.191 -62.200.375

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver -1.101.495 -1.138.970

Resultat før finansielle poster -30.327.037 -15.838.779

Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder og
associerede virksomheder 11.250.000 5.500.000

Andre finansielle indtægter 19.525.638 10.773.505

Årets resultat 448.601 434.726

Overført resultat 448.601 434.726

I alt 448.601 434.726
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I 2019 er der foretaget en tilpasning af opgørelsen af KL’s bruttoomsætning fra kon-
sulent- og kursusvirksomhed. En del af den omsætning, der tidligere har indgået i
opgørelsen, viser sig reelt ikke at udgøre salg og bør derfor ikke indgå heri. Sammen-
ligningstallene for 2018 i årsrapporten er tilpasset efter de samme principper.
Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret i forhold til sidste år.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Vi har revideret årsregnskabet for KL for regnskabsåret 1. januar - 31. december
2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, her-
under anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabslo-
vens regler om regnskabsaflæggelse for klasse A-virksomheder.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens
aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af
foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overens-
stemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Hellerup, den 27. februar 2020
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FINANSIERINGSSAMMENSÆTNING 2019

OMKOSTNINGSFORDELING 2019

Balance

AKTIVER – alle tal er i kroner 2019 2018

PASSIVER

Materielle anlægsaktiver 4.762.581 5.864.077

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 245.018.750 245.018.750

Kapitalandele i associerede virksomheder 900.000 900.000

Andre værdipapirer og kapitalandele 322.000 322.000

Deponeringer 137.207.198 137.207.198

Gældsbreve i tilknyttede virksomheder 352.406.250 352.750.000

Anlægsaktiver i alt 740.616.779 742.062.025

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 28.317.054 26.318.488

Andre tilgodehavender 29.187.029 20.201.062

Værdipapirer 370.350.272 381.880.323

Likvide beholdninger 107.116.907 96.869.623

Omsætningsaktiver i alt 534.971.262 525.269.496

Aktiver i alt 1.275.588.041 1.267.331.521

Egenkapital 783.489.116 747.187.591

Pensionsforpligtelser 88.772.524 111.234.092

Deponeringer 137.207.199 137.207.198

Negativ kapitalandel i tilknyttet virksomhed 124.115.831 137.507.187

Anden gæld, feriepengeforpligtelser 37.432.753 0

Leverandører af varer og tjenesteydelser 32.586.935 25.736.405

Anden gæld 71.983.683 108.459.048

Passiver i alt 1.275.588.041 1.267.331.521


